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  البالغة العربية وآلية الحجة

  
  بلقاسم حمام .  أ

  جامعة ورقلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعد علم البالغة العلم الذي جتتمع وتنصهر وتتداخل فيه علوم العربية 
حبق العلم الذي ميثل اإلنسان العريب بذوقه  مجيعها، بلغتها، وحنوها، وصرفها، وهو

بذوقه من خالل النصوص العربية املتنوعة واملختلفة اليت أنتجها اإلحساس . وفكره
املرهف ، والتفنن يف أساليب اللغة عرب العصور، وبفكره من خالل اهلندسة اليت يقيم 

بل والقواعد اليت عليها تلك النصوص ، واملناهج اليت يدرس وحيلل ا ذلك املوروث، 
) احلجة(وضعها علما ومعامل لتوجيه الذوق، وإرشاد الفكر ، ومتثل ظاهرة االحتجاج 

بوصفها أداة أسلوبية، وبوصفها أداة عقلية، عنصرا أساسيا يف بناء املوروث البالغي 
  .وأهم ما مييز هذه الظاهرة). أداة ودراسة(العريب 
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 .االمتاع واإلقناع معايف جمال البالغة العربية أا مجعت  -

وال تزال هي الوسيلة املثلى ألي متكلم يريد أن يثبت لشخص " احلجة"لقد كانت 
وهي آلية تقية اجلري وراء كل رأي، وكل قول، . ما أمرا أو قضية أو رأيا، ويقنعه به من جهة

  .فبفضلها يضبط املتكلم كالمه وميتنه وجيعله على أساس من احلق والصواب مكني
وجهني، األول من الغلبة والظهور، ) حجة(انت املعاجم العربية تعطي ملعىن وقد ك

فنقول حجه إذا عال عليه ، وكل كالم يقصد به غلبة الغري فهو حجة، والثاين مأخوذ من 
  .)1(حجة الطريق، فكل كالم يعتمده اإلنسان لنفي رأي أو إثباته فهو حجة

ا كالم، وهي تنصبع بنوع املوضوع واحلجة مظهر عقلي، وصورة لفظية ال خيلو منه
اليت تساق ألجله، وتتناسب مع مستوى املتكلم ومستوى السامع على السواء، ومن مث 

 –األدبية (، مع اإلشارة إىل أن اللغة الفنية )2(فإننا جند احلجة الطبيعية، واحلجة العامية 
ألوف، وطرق متعددة على ختتزن طاقة هائلة على اإلحياء ال تتوفر يف الكالم امل) "البالغية

  .)3(التدليل يصعب أن جندها يف اللغة العادية، ألن هذه األخرية هي جمرد وسيلة اتصال
ولذلك أردنا يف هذا املوضوع كشف العالقة املوجودة بني البالغة العربية، وبني آلية 

عند معظم –احلجة، وقبل ذلك نود توضيح أمر بالغ األمهية، وهو كون احلجة مرتبطة 
الشعر (، بينما البالغة العربية مرتبطة بالبيان )اخلالص/العقل الربهاين(باللوغس  - الدارسني

، وهذا يعين أن الثقافة غري العربية بنيت على العقل والربهان، بينما )على وجه اخلصوص
  :الثقافة العربية بنيت على البيان وااز، وهذا كالم حيتاج منا إىل مالحظتني

يقوم على التعميم، والتعميم مبدأ خاطئ يف احلكم على األشياء، إذ  أنه: األوىل -
، ويف املقابل يوجد جزء كبري )اللغة(يف الثقافات غري العربية قدر ال يستـهان به حتت سلطة 

  ).العقل(من الثقافة العربية حتت سلطة 
، وليس عيبا أو يعد ميزة رائدة) اللغة(قيام الثقافة العربية على مبدإ البيان : الثانية -

على العقل الربهاين ال يعد مفخرة  - وخاصة اليونانية-مثلبة، كما أن قيام الثقافات األخرى 
  .وتأهلا
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فإذا  " برهاا"، أو"عقلها"فكل ثقافة منهما إنطالقا من الرتبة اليت نشأت فيها هلا 
ق ارد، الذي ينطلق من الربهان اخلالص، واملنط -مثال–كان العقل يف الثقافة اليونانية 

، فإن العقل يف الثقافة )حىت يف باب اللغة(يسعى إىل متييز األشياء واستقالهلا، وأحاديتها 
العربية واإلسالمية ينطلق من اللغة، من البيان، من النص، ويسعى إىل إثبات التداخل بني 

ة ، وإىل إثبات تعدد الدالالت، وتنوع السبل املوصل)مع حفظ اخلصوصيات(األشياء 
واحلقيقة عنده فيها املطلق وفيها النسيب، ولذلك ميكن أن نتكلم عن العقل . للحقيقة

الربهاين، والعقل البياين، ولكل منهما منهجه وطرائفه، ونتائجه، فإذا كانت احلضارة 
اليونانية قدميا، واملدينة الغربية حديثا، هي نتاج العقل الربهاين، فإن العقل البياين هو اآلخر 

وخري سبيل نلتمس فيه  ،)4(لنا حضارة عربية إسالمية رائدة، مل يعرف هلا التاريخ مثيالأنتج 
« : ذلك هو الرجوع إىل تعاريف البالغة نفسها، فقد جاء عند أيب هالل العسكري قوله

البالغة كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع فتمكنه يف نفسه كتمكنه يف نفسك مع صورة 
« : ، ولقد أورد اجلاحظ مفهوم بعض أهل اهلند للبالغة وهو)5(»مقبولة ومعرض حسن

البالغة « : ، وقبله قول العريب)6(»مجاع البالغة، البصر باحلجة، واملعرفة مبواقع احلجة
التقرب من املعىن البعيد ، والتباعد من حشو الكالم، وقرب املأخذ، وإجياز يف صواب، 

  .)7(»وقصد إىل احلجة، وحسن االستعارة
) متكنه(رتكيز يف هذه املفاهيم يتبني لنا بأن أبا هالل العسكري قد تبين لفظة وبال

والتمكني ال يكون إال حبجة ظاهرة، وفيما أورده اجلاحظ سواء عند اهلندي أو عند العريب 
، بل فيه تلميح »وقصد إىل احلجة«وقوله » البصر باحلجة«تصريح بلفظة احلجة يف قوله 
جة سواء من حيث متوقعها يف الكالم، أو من حيث الوقت إىل حسن استعمال هذه احل

املناسب الستعماهلا، ولقد جعل اجلاحظ يف موضع آخر أعلى مراتب البالغة هي تلك اليت 
فأعلى مراتب البالغة أن حيتج للمذموم «: أدت احلجة فيها وظيفتها املنوطة ا حيث قال 

  .)8(»ه يف صورة املذمومحىت خيرجه يف معرض احملمود، وللمحمود حىت يصري 
ولعل هذا االرتباط الشديد بني البالغة، وبني احلجة جاء نتيجة لكون علم البالغة 

  .علما عاما يشمل اجلانب الذايت اإلبداعي، واجلانب التداويل اإلقناعي
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  : عوامل ارتباط البالغة العربية بالحجة/ أسباب 

ورا وتارخيها، أو من حيث غناها إن الطبيعة املميزة للبالغة العربية من حيث سري 
  :وتنوعها، جعلتها ترتبط ارتباطا وثيقا بآلية احلجة، ولعل العوامل اليت أدت إىل ذلك هي 

  .كون احلجة آلية طبيعية يف كل عقل بشري ويف كل قول إنساين  -أ  
 .ارتباط البالغة العربية بالنص القرآين  - ب

  .اجلدال واحلجاج ارتباط البالغة بالعصر العباسي وهو عصر -ج
  .ارتباطها بأعالم أتقنوا علم الكالم، واملنطق، والفلسفة -د
  .ارتباطها باخلطابة -هـ

  .وسنتعرض هلا عنصرا عنصرا
فهو يعين أن احلجة وسيلة مهمة يف الكالم الطبيعي قبل  أما بالنسبة للسبب األول -أ-

تعملها اإلنسان العادي أو حيث يس) املنطقي الربهاين(أن تكون كذلك يف القول الصناعي 
األمي كما يستعملها العامل والفيلسوف والفرق الوحيد بينهما هو يف طبيعة كل حجة، إذا 
للقول الطبيعي نوع من احلجج والرباهني، وللقول الصناعي نوع آخر منها، والقول البالغي 

ومن هذا  قبل أن يكون كالما خاصا وراقيا، هو يف أساسه معان طبيعية حياتية عادية،
اجلانب احتاجت البالغة هلذه اآللية، إضافة إىل ارتباط العقل اإلنساين أصال مبنطق التعليل 

  .والتربير
لنا أن نتصور الثقافة العربية بدون النص  :ارتباط البالغة العربية بالنص القرآني - ب-

اليت هيمن عليها ) الشعرية(القرآين، واليت حتما لن يكون هلا حينئذ وجود، إال بتلك الصورة 
والذي هو نتاج لنظام قبلي صارم سواء على مستوى عالقة الفرد باآلخر، أو حىت (الشعر 

، واليت مل تكن متتلك مؤهالت التغري والتقدم، أو االنتقال حنو )على مستوى عالقته بنفسه
 والذي صبغ(، ولكن مبجيء النص القرآين حترر الفكر العريب من سيطرة الشعر )القوننة(

، إىل رحابة النص باعتباره فضاء رحبا حيوي إىل جانب الشعر )العقلية العربية بالتأثرية واآلنية
مثل النص النثري، ونص الوحي، وهذا ما جعل  - ومن مث التفكري –أشكاال من التعيري 

الثراء الثقايف يتحول إىل حوار ثقايف مع الذات ومع اآلخر، وعليه االنتقال إىل مرحلة 
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فاهيم وتقنني طرائق التفكري بالشكل اإلجيايب واملثمر، وقد كان لفكرة اإلعجاز تأسيس امل
الدور الكبري يف توجيه ومتييز الثقافة العربية، ألا دفعته إىل ميدان التأويل، والذي لن  )9(

  ).البياين(يفتح أبوابه إال بوسيلة واحدة هي العقل، ولكنه العقل البالغي 
  عقل البالغيال    التأويل  اإلعجاز

ولقد كان هلذه احملطات آثار كبرية على جمموع العلوم الشرعية، والعلوم العربية، بل 
جند لكل جانب آثارا متعددة يف العلم الواحد، ومن اآلثار اليت تركها النص القرآين يف 

فضال عن  –البالغة العربية أن حنا ا حنو التعليل، ألن من أهم خصائص النص القرآين 
اعتماده على احلجة كمبدأ قبل أن تكون وسيلة وأداة،  - منوذج البالغة واإلعجازكونه 

فبالنظر إىل ما كانت عليه طبيعة العقلية العربية من انفعالية وتأثرية وتسرع يعد القرآن 
الكتاب األول الذي جاء مغايرا متاما هلذا االجتاه التأثري واالنفعايل، حيث جاء مبنيا على 

والدليل، وكان يف جداله للمشركني واملنافقني وأهل الكتاب يذكرهم دوما  أساس من احلجة
قل (: بأن يعتمدوا على مبدأ تقدمي الدليل واحلجة على ما يذهبون إليه يف مثل قوله تعاىل

وهو بدوره كان يقدم يف كل جمال مع هؤالء األنواع  )10( )هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني
  .)11(اهنياملختلفة من احلجج والرب 

  : وقد استعمل القرآن الكرمي للداللة على معىن احلجة املصطلحات اآلتية 
فولوا (: ، وقوله)12( )أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه (: يف مثل قوله تعاىل: الحجة 

  .)14( )فلله احلجة البالغة (: ، وقوله  )13( )وجوهكم شطره لئال يكون للناس عليكم حجة
  .)15( )فذلك برهانا من ربك إىل فرعون وملئه(:  مثل قوله تعاىليف: البرهان 
، )16( )وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية(: يف مثل قوله تعاىل: اآلية 

،  )18( )تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وآية منك( :، وقوله تعاىل)17(»واآلية احلجة والعالمة
، وقوله )19(»كون هذه املائدة دليال ألصحاب النظر واالستدالل  إشارة إىل: وآية منك «

  .)20( )وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها(: تعاىل
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هذا وارتباط البالغة العربية وتأثرها بالنص القرآين ال خيفى على أي دارس، وال 
داعي، أو كان حيتاج منا إىل جهد لتبيينه، سواء كان هذا األثر على املستوى الفين واإلب

  .على مستوى املعايري واملقاييس، وإىل هذه الثانية تنتمي آلية احلجة
وهو عصر انتعشت فيه اجلوانب املختلفة  :ازدهارها في العصر العباسي -ج-

، وكانت البالغة )غريية(، وخارجية )ذاتية(للحضارة اإلسالمية مبشاركة عدة عوامل داخلية 
لغويني، حنويني، (ود كبري من العلماء مبختلف اجتاهام من بني العلوم اليت حضيت مبجه

، ومما زاد من فائدة البالغة العربية هو تلك الرتمجات اليت قام )…فالسفة، فقهاء، حمدثني
ا العلماء املسلمون نقلوا من خالهلا اآلراء اللغوية والبالغية والنقدية لألمم األجنبية 

ذين كان اعتناؤهم باجلانب اخلطايب، أو اجلديل، أو وال )21(األخرى، خاصة منها اليونان
به جوانب  (وقد نتج عن هذا التنوع والثراء الثقايف صراع فكري واسع . االستداليل كبريا

، فرض حالة من اجلدل واملغالبة )…كثرية من العقائدة، ومنها الفلسفية، ومنها االجتماعية
ية املختلفة، وحمور خارجي طرفاه مها على حمورين، حمور داخلي بني االجتاهات اإلسالم

هي قبلة كل طرف، ومبتغى كل ) احلجة(وأصبحت آلية . الفكر اإلسالمي، والفكر األجنيب
  .حماور وجمادل

ومن دالئل تأثر البالغة العربية بكل هذا طريقة التأليف اليت تبناها كثري من 
  .)22(دالئل اإلعجازمنظريها، وعبد القاهر اجلرجاين خري مثال على ذلك يف كتابه 

ارتباطها وتطورها على أيد شخصيات أخذت حظا وافرا من الفكر  -د-  

ومن هذه الشخصيات اليت . من كان على رأس اجتاه  بامسه بل منهم الفلسفي والفلسفة،
، وقد قال يف كتاب )هـ255ت (تأثرت باالجتاه العقلي والفلسفي واملنطقي الـجاحظ 

ولألمور حكمان، حكم ظاهر للحواس، وحكم باطن "كام احليوان مبينا طبيعة األح
القرن (، وابن وهـب )هـ337ت(، وقدامة ابن جعفر )23("للعقول، والعقل هو احلجة

ت (، والقاضي عبد اجلبـار )هـ403ت (، والباقالين )هـ386ت(، والرماين )الرابع
ثل الربهان يف ، ويكفي أن نلقي نظرة على كتاب م)24( )هـ466ت (، وابن سنان )هـ415

وجوه البيان البن وهب لنلمح آثار االجتاه العقلي والفلسفي والعقائدي للكاتب من خالل 



 م 2005: ماي   -  رابعدد الـالع – الجزائر - لة ـجامعة ورق  - واللغات   جلة ا	دابـم   – ا�ثــر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

244 

دراسته وتقسيمه لصور التعبري ودرجات البيان، ومراتب البالغة، حيث جاء تقسيمه للبيان  
  .داللة االعتبار، وداللة االعتقاد، وداللة العبارة، وداللة الكتابة: كاآليت

تباطهما باخلطابة خاصة يف العصر العباسي، واخلطابة كانت نتيجة للثراء والصراع ار  - هـ-
اللذين كانا يكتنفان البالد اإلسالمية من أقصاها إىل أقصاها، وخري من محل لواء  الفكريني

اليت أخذت على عاتقهما مهمتني كبريتني أسدت ما  ،)25(اخلطابة وأبدع فيه فرقة املعتزلة
  :لفكر اإلسالميخدمة كبرية ل

  .املهمة األوىل تأسيس فكر إسالمي علمي، خال من كل ما هو ميتافيزيقي تسليمي -
املهمة الثانية مواجهة األفكار اخلارجية اهلدامة، وبيان فسادها وضعفها وكانت اخلطابة  -

لتجسيد هاذين اهلدفني، وعماد اخلطابة هو ) وليست الوحيدة(هي الوسيلة املثلى 
 .)26(واملظهر احلسن، وهذا هو جوهر البالغة العربيةالبصر باحلجة، 

  :صور الحجة في البالغة العربية 

إن صور احلجة يف البالغة العربية تتناسب طرديا من حيث نوعها وتنوعها مع   
طبيعة هذه البالغة ذاا ، ومت بالنظر إىل األسباب اليت سبق ذكرها واليت تبني السبل اليت 

  :هي  )27(دة بني احلجة والبالغة، وعليه كانت صور احلجة البالغية أقامت العالقة الوطي
  .وذلك انطالقا من السبب األول الذي ذكرناه) بالغي(وهو قياسي عقلي خطايب : القياس -)1
وهو عمدة احلجج البالغية وتندرج حتته كل الصور اليت تقوم على املشاة : التمثيل -)2

  .التشبيه، واالستعارة: مثل 
ويتمثل يف أكثر من صعيد، ويشارك فيه بالدرجة األوىل ما يسمى : مجال األسلوب -)3

  ).بالبديع(يف البالغة 
  .ويعتمد على إيراد األقوال املوثوق ا عند السامع على وجه اخلصوص: االستشهاد -)4

أما بالنسبة للقياس فهو مأخوذ من مسلمات العقل اإلنساين، كمبدأ األكرب 
رفع التناقض وما إىل ذلك، وقد أعطى حممد العمري مثاال جيدا للقياس  واألصغر، ومبدأ

وال يفلح الساحر حيث (: زعمتم أين ساحر، وقد قال اهللا تعاىل«: اخلطايب يف قول احلجاج
  .وخترجيه »وقد أفلحت )أتى
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  ال يفلح الساحر
  أفلح احلجاج

  )28(ليس احلجاج ساحرا : إذن
من أوسع الطرق االستداللية استعماال، ومن  فال أحد تنازع أنه«  وأما التمثيل

إثبات حكم واحد جزئي لثبوته يف جزئي «وهو  )29(»أشدها تأثريا يف اخلطابة اإلنسانية
وهو إذا « )31(واملثل مقرون باحلجة كما يقول ابن وهب ) 30( »آخر، مبعىن مشرتك بينهما

ودعا القلوب إليها فإن كان ضاعف قواها يف حتريك النفوس هلا، .. جاء يف أعقاب املعاين
ويندرج  )32( »وإن كان حجاجا كان برهانه أنور وسلطانه أقهر...مدحا كان أر وأفخم، 

حتت مفهوم التمثيل ما ورد يف البالغة باسم التشبيه واالستعارة، وحنن نقدم منوذجا 
  .)33(توضيحيا وهو قول الشاعر 

 احلُْزَن يَْذَهُب بِالص ◌َْهرِ   باَ َلَعْمُرَك ِإنالبَـْرَد يَْذَهُب بِالز َسرِيـًْعا َوِإن  
وقد قدم فيه دعوى يف الشطر األول تقضي بأن األسى والشجن يقتل نضارة الرباءة 
والصغر، وليثبت الشاعر ذلك عند السامع جاء حبالة مماثلة لألوىل يف املغزى والنتيجة 

الواقع احملسوس الذي يدركه  ولكنها ختتلف عنها يف الطبيعة واحلكم، إذ هي مثل من
بالربد الشديد الذي يفقده ) والذي يقابل الصبا(السامع ويدركه كل يوم وهو تأثر الزهر 

وعند كل (ومبا أن هذا األمر مستقر عند السامع . ألوانه، ورائحته، بل وحيوله هباًء منثورا
بات الدعوى املقدمة ومسلم به، فقد استعمله الشاعر وجلأ إليه متخذا إياه حجة إلث) سامع

  .)34(يف الشطر األول
ضرب من التشبيه ومنط من التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس جيرى «واالستعارة 

 )35(»فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفىت فيه األفهام واألذهان، ال األمساع واآلذان
دراك، وهذا ما جعلها أداة قوية يف وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة املقام مبعىن املعاينة واإل

  .احلجاج البالغي
وهو لفظ أو عبارة هلا من ) الشاهد(أما الصورة األخرى للحجة البالغية فهي 

القدسية أو التارخيية أو التوفيقية ما جيعلها حمل قبول، أو تقديس عند عموم الناس، ومجهور 
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عبارة، شطر (شكال من الشعر ، أو )قرآن أو سنة(السامعني، وقد تكون نصا من الوحي 
ويعتمد املتكلم الذي يستعمل هذا أو قوال مشهورا،أو حكمه ومثال،) أو أكثرأو بيت،بيت،

النوع من احلجة على املوقف املسبق للسامع منها، إذ يشرتط فيها أن يكون السامع عارفا 
بآية من كتاب ) اضراخلطيب أو احمل(كأن سيتشهد املتكلم . ومتأثرا ا، واقعا حتت سلطتها

  .اهللا إلثبات حكم ما، أو يستعني ببيت شعر للتدليل على واقعة يريد إثباا يف زمن معني
مث يأيت مجال األسلوب باعتباره صورة بالغية حمضة للحجة يف باب القول الفين، 

تتم ألن عملية التأثر واالقتناع ال تتم عند السامع على مستوى العقل والتفكري فقط، وإمنا 
، ويكفي أن نذكر )بالتالؤم(أيضا على مستوى القلب والشعور، وقد عرب عنه القدماء 

للتأثري على  -وهي مظهر من مظاهر اإلعجاز فيه–اعتماد القرآن الكرمي على هذه الوسيلة 
مناوئيه، وقد أثبت لنا التاريخ عدول كثري من الكفار عن موقفهم بسبب مجاليات األسلوب 

ديد، كما نذكر هنا باحلديث النبوي الشريف الذي حذر املتخاصمني اخلالق للنص اجل
بتزيني الكالم والقصد إىل ذلك يف حضرة القاضي أو احلاكم فيقضي باحلق لغري صاحبه ، 

  .وهذا يعين أن تنميق الكالم وترتيبه واالعتناء به وسيلة من وسائل اإلقناع
  :احلتني للدراسة ومها ونشري يف آخر هذا املوضوع إىل قضيتني مهمتني ص

أن ظاهرة احلجة كان حظها من االستعمال أكثر من حظها يف الدراسة عند  )1
  .البالغيني العرب

إن أهم ما مييز احلجة يف البالغة العربية هو تنوعها من جهة، وتوفرها على صفة  )2
اإلمتاع واالقتناع معا من جهة أخرى، وصفة اإلمتاع هلا جانبان، جانب فين وجانب 

، إذ يتعلق اجلانب الفين )36(يل، على اعتبار أما جانبان خمتلفان كما يرى احملدثونمجا
، الذي أبدعه الشاعر أو اخلطيب، إذ هو )شعر، أو خطبة أو قصة(بالنص الفعلي 

الراقية اليت جتعل النص ) األصوات، الكلمات، الصور(جمموعة من التجليات األسلوبية 
 جلمايل، فيتعلق بإدراك املتلقي، ولعل ذلك ما يفسريف مستوى معني، أما اجلانب ا

تأكيد البالغيني العرب على وجوب حسن اختيار األديب لنوع املتلقي، أي املتلقي 
 .الذي يكون ذوقه اجلمايل يف مستوى الذوق الفين لألديب
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  ا�حا�ت
  .ح ج ج لسان العرب، والقاموس احمليط، مادة: ينظر يف ذلك للمعاجم التالية -1
، عدد 30ينظر يف أنواع احلجة واحلجاج حبيب أعراب احلجاج واالستدالل احلجاجي جملة عامل الفكر الد  -2

 .98، ص 2001، سبتمرب 01

 .39ينظر علي حرب، احلقيقة وااز، ص -3

يسان ، ن29، السنة 6ينظر علي حرب، احلقيقة وااز نظرية لغوية يف العقل والدولة، جملة دراسات عربية، ع -4
 .41، ص 1983أبريل  –

أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، حتقيق علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء  -5
 .10، ص 1952، 1الكتب العربية، القاهرة، ط

 .88، ص 1، ج04اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، ط -6

 .1/47نفسه  -7

 .1/53 نفسه -8

، دط، القاهرة يف ضوء قضية اإلعجاز القرآين، مكتبة اخلاجني ينظر مثال أمحد مجال العمري، املباحث البالغية -9
 .137ص، 1996، 3، طوالفصل األول من كتاب نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، املركز الثقايف العريب، 1999

 .111سورة البقرة  -10

 – 22–21العقلية، واملنطقية، واخلطابية ينظر مثال سورة األنبياء : كر منهاأنواع احلجج يف القرآن كثرية نذ  -11
 .79-77وسورة يس 

 .258البقرة  -12

 .150البقرة  -13

 .145األنعام  -14

 .32القصص  -15

 .118البقرة  -16

، 1995الفخر الرازي التفسري الكبري، تقدمي وشرح الشيخ خليل حمي الدين، دار الفكر، بريوت، دط،  -17
 .139، ص04، ج02م

 .114ئدة املا -18

 .140، ص 12، ج06الفخر الرازي، التفسري الكبري، م -19

 .43الزخرف  -20

وعلى رأسها كتابات أرسطو ينظر حممد العمري البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، إفريقيا الشرق الدار  -21
 .24، ص1999البيضاء، دط، 
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 .304، ص 1998، 1ضاء املغرب، طينظر طه عبد الرمحان اللسان وامليزان املركز الثقايف العريب الدار البي -22

 .، تح عبد السالم حممد هارون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت207، ص 12احليوان  -23

وال ننسى أن نذكر هنا مبقولة اجلاحظ اليت مثلت نقطة حتول كبري يف الدراسات البالغية من االجتاه اللغوي  -24
أعلم الناس باللغة مل ينفعك يف باب الدين حىت تكون  ولو كنت«: البحث إىل االجتاه العقلي املنطقي وهي قوله

، وينظر يف االجتاه البالغي املنطقي واالجتاه 23وبنظر حممد العمري، ص ) 2/660احليوان (» عاملا بالكالم
 .152-102- 75-46البالغي الفلسفي، شوقي ضيف البالغة تطور وتاريخ، ص 

د، اإلجتاه العقلي يف التفسري دراسة يف قضية ااز يف القرآن ينظر يف جذور وجهود املعتزلة، نصر حامد أبو زي -25
 .وما بعدها 11، ص 1998، 4عند املعتزلة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط

 .بنظر ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان -26

بفتح اخلاء ) ةبالغي(وحجة َخطابية ) بكسر اخلاء(ولذلك هناك من قسم احلجة اللغوية إىل حجة ِخطابية  -27
 ).98بنظر حبيب أعراب، ص (

وجند ابن رشد حني تكلم عن أنواع احلجج قال إن هناك قياسا برهانيا، وقياسا جدليا ، وقياسا خطابيا،   
 18، 29، ص 1996،  1ينظر فصل املقال حتقيق عبد ايد مهو دار معد للطباعة دمشق ، ط(وقياسا مغالطيا، 

  .لكل صنفوقد وضح احملقق ومثل  19و
حجة : ولقد قسمها طه عبد الرمحن انطالقا من كون التخاطب يقوم على ركنني مها التواصل والتعامل إىل  

، وقد جعلها )255بنظر اللسان وامليزان، ص (اردة، وحجة موجهة، وحجة مقومة هذا يف اخلطاب الطبيعي، 
بنظر يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، (املثال، والشاهد، القياس، و : حممد العمري يف اخلطاب البالغي ثالثة أقسام وهي

  ).69ص 
 .73حممد العمري يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص  -28

 .174 طه عبد الرمحن ، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، ص -29

 .423، ص 1998، 4التعريفات حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: اجلرجاين علي بن حممد -30

 .42هان، صالرب  -31

 .92عبد القـادر اجلرجاين أسرار البالغة، ص -32

، 2ينظر ديوانه دار الثقافة بريوت لبنان ط) 1941- 1889) (إلياس عبد اهللا طعمة(هو أبو الفضل الوليد  -33
 .222، ص 1981
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